
 

 

PAUTA :     123ª Reunião Extraordinária da COA-CAU/MG 04/04/17 
 
 
 

LOCAL:  Sede do CAU/MG  INÍCIO: 9h30min TÉRMINO: 17h30min 
 
 
 
 
 
 

1. Verificação do quórum; 
 
2. Comunicados; 

 
- o Gerente Geral do CAU/MG solicita que seja pautada na 124ª reunião ordinária COA-
CAU/MG, de 17/04/2017, a apreciação de Edital de Patrocínio 01/2017. Confirmar com 
Gerente Geral o que deve ser visto sobre o assunto; 
- CED-CAU/BR mediante a DPOBR n.° 0064-06/2017 aprova os novos modelos de 
declaração negativa de antecedentes ético-disiclinares e autoriza sua emissão pelos 
CAU/UF após consulta à CED-CAU/BR; 
- COA-CAU/BR mediante Deliberação n.° 11/2017 esclarece que a competência para 
efetivar o cadastramento nacional de cursos é exclusiva do CAU/BR e que aos CAU/UF 
fica restrito a subsidiar a atualização do cadastro nacional das escolas e faculdades de 
Arquitetura e Urbanismo, encaminhando as informações ao CAU/BR; 
- O Conselho Diretor do CAU/MG autorizou a realização de arte final do Guia de 
Referência do Conselheiro Estadual do CAU/MG; 
- A Conselheira Vera Therezinha foi informada da abertura de curso de Arquitetura e 
Urbanismo em Pouso Alegre, tendo lhe sido solicitada instrução de como solicitar palestra 
ao CAU/MG, tendo ela orientado que se encaminhasse oficio à CEF-CAU/MG. 

 
3. Ordem do dia: 

 
3.1. Manual de Fiscalização do CAU/BR – apreciação do Memo 06/2017 da CEP-

CAU/MG;  

3.2. Guia de Referência dos Conselheiros do CAU/MG – apreciação de proposta de arte 

final em forma de cartilha a ser apresentada pela Assessoria de Comunicação; 

3.3. Certificados vários emitidos pelo CAU/MG  - apreciação de arte final apresentada 

pela Assessoria de Comunicação; 

3.4. Manual de Empregados - apreciação de redação a ser sugerida pela GERJUR 

referente ao banco de horas e consolidação do documento; 

3.5. Minuta de Portaria que dispõe sobre diárias e deslocamentos de pessoas à serviço 

do CAU/MG – consolidação com as contribuições dos Conselheiros; e 

3.6. Juramento de formandos dos cursos superiores de arquitetura e urbanismo – 

consolidar com as contribuições dos Conselheiros; 

3.7. Levantamento de deliberações encaminhadas pela COA-CAU/MG em 2016, 

pendentes de apreciação externa, que poderiam ser implementadas sob a  forma de 

Portaria; 

3.8. Levantamento de Atos Normativos e Administrativos e Atas de Reuniões Plenárias 

do CAU/MG que tratam do Quadro de Pessoal do CAU/MG, compreendendo os 

empregos efetivos e os de livre provimento e demissão. 

 

4. Encerramento. 

 


